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Загальний склад виконавчого комітету  - 17 осіб 

 

Присутні на засіданні –  13 осіб: 

 

1.  Дикий Г.А. - міський голова 

2.  Кравець А.В. - заступник міського голови 

3.  Литвиненко К.С. - заступник міського голови 

4.  Новогребельська І.В. - заступник міського голови 

5.  Поляруш О.О. - заступник міського голови 

6.  Власенко В.В. - член виконавчого комітету 

7.  Гриненко Ю.А. - член виконавчого комітету 

8.  Денисенко О.М. - член виконавчого комітету 

9.  Лентюгов А.В. - член виконавчого комітету 

10.  Маршалок В.А. - член виконавчого комітету 

11.  Островерх В.П. - член виконавчого комітету 

12.  Фастівський В.П. - член виконавчого комітету 

13.  Челюбеєв С.В. - член виконавчого комітету 

 

Зі складу виконавчого комітету відсутні: 

 

Савчук В.П., Олійник А.О., Винниченко С.О., Козирєв П.Г. 
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Присутні на засіданні від установ та організацій: 

 

Алексеєнко В.В. - бухгалтер комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника»; 

Антонюк М.А. - радник міського голови; 

Биба А.В. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»; 

Велігорська Т.О.  - начальник управління соціального захисту населення міської ради; 

Власюк А.А. - бухгалтер комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління»; 

Возненко С.Г. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Дишлюк В.О. - начальник відділу опіки та піклування служби у справах дітей міської 

ради; 

Земецька Ю.Ю. – начальник управління економіки міської ради; 

Козачук Д.В. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міськреклама»; 

Мельничук В.Е. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Підприємство готельного господарства»; 

Паливода І.П. – начальник управління у справах молоді та спорту міської ради; 

Петрик Ю.Ф. – начальник управління освіти та науки міської ради; 

Піскоцький М.І. - начальник загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

Потапов Ф.Ф. – начальник відділу оборонно-мобілізаційної роботи міської ради; 

Ротаєнко Н.В. - в.о. начальника юридичного управління міської ради; 

Савченко О.І. – директор департаменту житлово-комунального господарства міської 

ради; 

Тетерук І.М. – начальник служби містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури міської ради; 

Улютін В.І. - директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Міська служба замовника»; 

Харламова О.М. - бухгалтер комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта»; 

Цирулік А.О. - бухгалтер комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Підприємство готельного господарства»; 

Шевченко О.С. - начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради. 

 

На засіданні присутні представники засобів масової інформації міста. 

 

Голова засідання – міський голова Дикий Г.А. 

 

Відповідно до ст.53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання 

виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від 

загального складу виконавчого комітету. 

 

За початок роботи присутні члени виконавчого комітету голосували: 

            за    –    13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

за результатами голосування – розпочали засідання виконавчого комітету міської ради 
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Міський голова Дикий Г.А. запропонував включити до порядку денного 1 питання: 

 

- Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при  визначенні 

вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, 

коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, 

наданих під державні гарантії 

 

виключити з порядку денного 1 питання: 

 

- Про розгляд заяви фізичної особи-підприємця Мартинюка Сергія Івановича щодо надання 

дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами (вул. Леваневського, в районі житлового 

будинку № 30) 

 

Голосували за порядок денний виконавчого комітету з врахуванням пропозицій: 

            за   –     13 

             проти – 0 

утримались    -  0 

Члени виконавчого комітету затвердили порядок денний виконавчого комітету зі змінами: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

Доповідає: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

2.  Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 

2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення» шляхом викладення його в новій редакції 

Доповідає: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

3.  Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 10 червня 2019 року № 412 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 17 квітня 2018 року № 164 «Про порядок визначення 

«Кращого спортсмена місяця м. Білої Церкви та його тренера» 

Доповідає: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та спорту міської 

ради 
4.  Про запровадження пілотного проєкту з надання платної послуги з організації 

мультипрофільного гарячого харчування учнів у Білоцерківському навчально-виховному 

об’єднанні «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

Доповідає: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської 

ради 

5.  Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

по вулиці Ярослава Мудрого, 49 в м. Біла Церква 

Доповідає: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

6.  Про затвердження штатного розпису комунальної установи Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» з 02 березня 2020 року 

7.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань організації надання фінансової 

підтримки громадським організаціям 
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8.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації положень Програми 

підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 2019-2023 роки 

9.  Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

10.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів Міської 

комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної 

операції на 2018-2020 роки 

11.  Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим категоріям громадян 

12.  Про затвердження нового складу комісії з питань надання бюджетних коштів  на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

13.  Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання соціальних 

послуг 

14.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги 

по програмі «Турбота» 

15.  Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів Програми 

соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки 

Доповідає: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

16.  Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування м. Біла Церква №25 «вул. Василя Стуса -автомагістраль Київ-

Одеса (Одеська траса)» 

Доповідає: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

17.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Антонюк С.С. 

18.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-підприємця 

Баляліна Володимира Юрійовича 

19.  Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Якименка Ю.В. 

Доповідає: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

20.  Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на території міста 

Біла Церква у 2020 році 

Доповідає: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

21.  Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської 

ради від 24 вересня 2019 року № 705 "Про затвердження Положення про комісію з питань 

захисту прав дитини та її склад в новій редакції" шляхом затвердження його в новій 

редакції 

Доповідає: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та 

піклування служби у справах дітей міської ради 

22.  Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при  

визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються  із залученням бюджетних 

коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також 

кредитів, наданих під державні гарантії 

Доповідає: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 
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СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств 

Білоцерківської міської ради 

 

ДОПОВІДАЛА: ЗЕМЕЦЬКА Юлія Юріївна – начальник управління економіки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А., КОЗАЧУК Д.В., ДИКИЙ Г.А., ЛЕНТЮГОВ А.В., 

ВЛАСЕНКО В.В., ДЕНИСЕНКО О.М., ПОЛЯРУШ О.О., КРАВЕЦЬ А.В., 

МАРШАЛОК В.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за   –      10 

             проти –    1 

утримались    -     2 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 

24 липня 2018 року № 329 «Про уповноваження посадових осіб комунального 

підприємства Білоцерківської міської ради «Муніципальна варта» (зі змінами) 

на складання протоколів про адміністративні правопорушення» шляхом 

викладення його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАЛА: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА Інна Володимирівна – заступник міського голови 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  10 

             проти –    0 

утримались    -     3 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін в додаток 3 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 10 червня 2019 року № 412 «Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 17 квітня 

2018 року № 164 «Про порядок визначення «Кращого спортсмена місяця м. 

Білої Церкви та його тренера» 

 

ДОПОВІДАЛА: ПАЛИВОДА Інна Павлівна – начальник управління у справах молоді та 

спорту міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про запровадження пілотного проєкту з надання платної послуги з організації 

мультипрофільного гарячого харчування учнів у Білоцерківському навчально-
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виховному об’єднанні «Перша Білоцерківська гімназія-школа І ступеня» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

ДОПОВІДАВ: ПЕТРИК Юрій Федорович – начальник управління освіти та науки міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ДИКИЙ Г.А., ГРИНЕНКО Ю.А., ДЕНИСЕНКО О.М., ВЛАСЕНКО В.В., 

ПЕТРИК Ю.Ф. – запропонував доповнити пункт 3.2 проєкту рішення словами: 

«за рахунок коштів міського бюджету, при умові, що ці категорії учнів будуть забезпечені 

мультипрофільним гарячим харчуванням на рівні обіду № 1.» 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету з врахуванням пропозиції Петрика Ю.Ф.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається зі змінами (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості по вулиці Ярослава Мудрого, 49 в м. Біла Церква 

 

ДОПОВІДАВ: САВЧЕНКО Олег Іванович – директор департаменту житлово-комунального 

господарства міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     1 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження штатного розпису комунальної установи Білоцерківської 

міської ради «Територіальний центр надання соціальних послуг» з 02 березня 

2020 року 

 

ДОПОВІДАЛА ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження нового складу робочої групи з питань організації надання 

фінансової підтримки громадським організаціям 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
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ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації положень 

Програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква на 

2019-2023 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Порядку проведення безоплатного капітального ремонту 

власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів 

Міської комплексної програми підтримки ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції на 2018-2020 роки 
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ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження нового складу комісії щодо розгляду заяв про виплату 

грошової компенсації за належні до отримання жилі приміщення окремим 

категоріям громадян 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження нового складу комісії з питань надання бюджетних коштів  

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження нового складу комісії зі звільнення від плати за надання 

соціальних послуг 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження нового складу робочої групи з питань надання матеріальної 

допомоги по програмі «Турбота» 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження нового складу робочої групи з питань реалізації заходів 

Програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-

2020 роки 

 

ДОПОВІДАЛА: ВЕЛІГОРСЬКА Тетяна Олександрівна - начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. - повідомила, що відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 
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утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 

автобусному маршруті загального користування м. Біла Церква №25 «вул. 

Василя Стуса -автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)» 

 

ДОПОВІДАЛА: ШЕВЧЕНКО Олена Сергіївна – начальник відділу транспорту та зв’язку 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою гр. Антонюк С.С. 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою фізичної особи-

підприємця Баляліна Володимира Юрійовича 

 

ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  12 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна за заявою                                     

гр. Якименка Ю.В. 
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ДОПОВІДАЛА: ТЕТЕРУК Ірина Миколаївна – начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про комісію з перевірки стану військового обліку громадян України на 

території міста Біла Церква у 2020 році 

 

ДОПОВІДАВ: ПОТАПОВ Федір Федорович – начальник відділу оборонно-мобілізаційної 

роботи міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С., НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА І.В., ДИКИЙ Г.А. - підвів 

підсумки обговорення проєкту рішення – зняти з розгляду порядку денного проєкт рішення 

виконавчого комітету міської ради 

 

Голосували за пропозицію Дикого Г.А.: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування проєкт рішення знятий з розгляду порядку 

денного. 

 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін в додаток 2 до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 24 вересня 2019 року № 705 "Про 

затвердження Положення про комісію з питань захисту прав дитини та її 

склад в новій редакції" шляхом затвердження його в новій редакції 

 

ДОПОВІДАВ: ДИШЛЮК Володимир Олександрович - начальник відділу опіки та піклування 

служби у справах дітей міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ЛИТВИНЕНКО К.С. - повідомила, що відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» у даному проєкті рішення можливі наявні ознаки 

потенційного конфлікту інтересів, тому вона не братиме участь у голосуванні. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  11 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 
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СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується 

при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються  із 

залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії 

 

ДОПОВІДАЛА: ДЕНИСОВА Людмила Болеславівна - начальник управління капітального 

будівництва міської ради 

 

ВИСТУПИЛИ: ГРИНЕНКО Ю.А. 

 

Голосували за рішення виконавчого комітету: 

              за       –  13 

             проти –    0 

утримались    -     0 

ВИРІШИЛИ: за результатами голосування рішення приймається (додається). 

 

 

Голова засідання 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


